
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Uwaga: dokumenty można składać elektronicznie na adres: rekrutacja@prus.edu.pl  

po podpisaniu podania Profilem Zaufanym  

lub osobiście w dni robocze w godz.9.00-15.00 

                         REKRUTACJA ZASADNICZA 

od 16 maja 2022 r.  
do 30 maja 2021 r. do godz. 15.00 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału 
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego w szkole 
ponadpodstawowej 

3 czerwca 2022 r. 
(godzina zostanie podana  
z trzydniowym wyprzedzeniem) 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału 
dwujęzycznego i międzynarodowego 
(ogłoszenie wyników do 15 czerwca) 

od 16 maja 2022 r. 
do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami (do pozostałych klas) 
Możliwość zmiany wniosku (wycofanie dotychczasowego i złożenie 
nowego w tej samej lub innej szkole) - klasę 
dwujęzyczną/międzynarodową można dopisać tylko po uzyskaniu 
wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych 

24 czerwca 2022 r.  godz.13.00 

II termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do 
oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowego, którzy z przyczyn 
niezależnych od siebie nie mogli do niego przystąpić w I terminie 
(ogłoszenie wyników 8 lipca) 

od 24 czerwca 2022 r.  
do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez szkołę podstawową). 
Możliwość złożenia nowego wniosku, z uwagi na zamianę szkół, do 
których kandydat aplikuje. 

20 lipca 2022 r. godz. 14.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 21 lipca 
do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 2 zdjęć, karty 
zdrowia, deklaracji  

28 lipca 2022 r. godz. 14.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

                         REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

od 1 do 3 sierpnia 2022  
w godz. 9.00 - 15.00 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

4 sierpnia 2022 godz. 10.00 
sprawdzian dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu 
kompetencji językowych w rekrutacji zasadniczej.  
(ogłoszenie wyników 11 sierpnia) 

12 sierpnia 2022 godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych  

od 16 do 18 sierpnia 2022  
w godz. 9.00 - 15.00 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu  

19 sierpnia 2022 godz. 14.00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 
Dyrektor informuje kuratorium oświaty o liczbie wolnych miejsc 

 


